
      
 

ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ” 

Пазарджик 4400               тел. 44 45 90 

ул.”Екзарх Йосиф” №15   БУЛСТАТ 000341717   E-mail ou3pz@abv.bg 

 

 

С П Р А В К А  

за  изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2016 г. 

 

ПОСТЪПЛЕНИЯ:                                                                                     1069172 лв. 

 

1.Собствени приходи:                                                                                            0 лв. 

            2. Средства по формулата:                                                                         953347лв. 

 

            3. Преходни остатъци:                                                                                    6683 лв. 
                 -   Субсидии                                                                                                                               6156 лв. 

                 -   По НП „С грижа за всеки ученик”                                                                                        500 лв.. 

                 -   Пътни за пътуващи учители                                                                                                    27 лв. 

 

            4. Други:                                                                                                          109142 лв. 

 
                 -  От собствени приходи  /наем имущество за  2015 г                                                             747 лв. 

                 -  Увеличение броя на учениците от 15.09.2015 г., съгл. Заповед                                      10660 лв. 

                 -  Увеличение броя на учениците от 15.09.2016 г., съгл. Заповед                                        9706 лв. 

                 -  Пътни на пътуващи учители                                                                                                 1237 лв. 

                 - Учебници и учебни помагала                                                                                               16223 лв. 

                 - По НП „Без свободен час”                                                                                                      3908 лв . 

                 - По НП „ОСОС”                                                                                                                        5189 лв. 

                 - По НП „Оптимизация на училищната мрежа” Модул „Обезщетения за персонала”   22984 лв. 

                 - Допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора            1444 лв   

                 -  По НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование”                     160 лв. 

                 - Масова физкултура                                                                                                                  1884 лв. 

                 - Трансфер от МОН – Проект „Създаване на дигитална среда в училище”                       35000 лв. 

 

  РАЗХОДИ:   Държавна дейност „ Общообразователни училища” 

 

 
ПАРАГРАФ НАИМЕНОВАНИЕ  ГОДИШЕН 

ПЛАН  

2016 г. 

ОТЧЕТ към 

31.12.2016 г. 

01-00 Заплати и възнаграждения на 

персонала, нает по трудови 

правоотношения 

678200 676190 

02-00 Други възнаграждения и 

плащания за персонала 

55800 55519 

05-00 Задължителни осигурителни 

вноски от работодател 

148000 147818 

10-00 Издръжка 124978 124370 

19-01 Платени държавни данъци и 

такси 

1150 1114 

51-00 Основен ремонт  на ДМА 25000 24289 

52-01 Придобиване на ДМА – 

компютри и хардуер 

31320 31320 
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52-03 Придобиване на ДМА – 

машини, съоръжения и 

оборудване 

1140 1140 

53-01 Придобиване на НДА – 

програмни продукти 

1700 1700 

Общо :  1 067288 1 063460 

 

 

 РАЗХОДИ : Масов спорт 

 
ПАРАГРАФ НАИМЕНОВАНИЕ ГОДИЩЕН 

ПЛАН  

2016 г. 

ОТЧЕТ 

към  

31.12.2016 г. 

10-15 Материали 1884 1884 

 

 

Общо годишен план:      1 069172 лв. 

Общо постъпления :       1 069172 лв.                                                               

Общо разходи :                1 065344 лв.  
Не получени преходни остатъци  от  2015 г. –  няма 

Върната субсидия на ПРБ към 31.12.2016 г. -  3828  лв. 

          

Промени по Бюджета през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.:  

1. Промени по решение на ПРБ:  
1.1. С писмо № 30-00-284 / 25.04.2016 г. на Кмета на Община Пазарджик и ФО-6 /08.04.2016 г. на МФ, 

увеличава бюджета на училището за 2016 г. с 1237 лв. Средствата са за компенсиране пътните разходи 

от местоживеене до месторабота на педагогически спецалисти.  

1.2. С писмо № 30-00-614 / 03.08.2016 г. на Кмета на Община Пазарджики ФО 29/ 01.08.2016 г., на МФ, 

увеличава бюджета на училището за 2016 г. 13660 лв. Средствата са за учебници и учебни помагала на 

учениците от I  до VII клас. 

1.3.  С писмо № 30-00-639 / 24.08.2016 г. на Кмета на Община Пазарджик и ФО-30/ 16.08.2016 г.на МФ, 

увеличава бюджета на училището с 1884 лв. Средствата са за делегирана от държавата дейност „Спорт 

за всички”. 

1.4. Със заповед № 2371 / 12.10.2016 г. на Кмета на Община Пазарджик са предоставени 9706 лв. поради 

увеличение на броя на учениците от 15.09.2016 г. 

1.5. С писмо на МОН № 0601-661 / 13.10.2016 г. е предоставен трансфер от 35000 лв. за дигитална среда в 

училище. 

1.6. С писмо № 30-00-893 / 19.10.2016 г. на Кмета на Община Пазарджик се увеличава бюджета на 

училището за 2016 г. със 7045 лв. Средствата са предоставени по НП  „Без свободен час в училище – 

1856 лв. и НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда” – 5189 лв. 

1.7. С писмо № 30-00-954 / 04.11.2016 г. на Кмета на Община Пазарджик се увеличава бюджета на 

училището за 2016 г. с 1422 лв. Средствата са предоставени по НП  „Без свободен час в училище”. 

1.8. С писмо № 30-00-614 / 03.08.2016 г. на Кмета на Община Пазарджики ФО 29/ 01.08.2016 г., на МФ, 

увеличава бюджета на училището за 2016 г. с 2563 лв. Средствата са за учебници  по история за  V клас 

1.9. С писмо № 30-00-1100 / 08.12.2016 г. на Кмета на Община Пазарджик се увеличава бюджета на 

училището за 2016 г. с 22984 лв. Средствата са предоставени по НП  „Оптимизация на училищната 

мрежа”, Модул „Обезщетения за персонала”. 

1.10.С писмо № 30-00-1130 / 13.12.2016 г. на Кмета на Община Пазарджик се увеличава бюджета на                  

училището за 2016 г. с 1444 лв. Средствата са предоставени за изплащане на допълнително възнаграждение 

за постигнати резултати от труда на директорите. 

1.11. С писмо № 30-00-1152 / 19.12.2016 г. на Кмета на Община Пазарджик се увеличава бюджета на 

училището за 2016 г. с 630 лв. Средствата са предоставени по НП  „Без свободен час в училище”. 

1.12. С писмо № 30-00-1152 / 19.12.2016 г. на Кмета на Община Пазарджик се увеличава бюджета на 

училището за 2016 г. със 160 лв. Средствата са предоставени по НП  „ИКТ  в системата на училищното 

образование”. 



      
 

 

 

2.  Вътрешно компенсирани промени: 
2.1. Заповед № 711-751 / 28.03.2016 г. на директора на ОУ “Проф. Иван Батаклиев” 

 
1. Намаление на §01-01 Заплати и взнаграждения на персонал нает по трудови правоотношения с 1000 лв.  

1.1. Увеличение на § 02-02 Възнагрждения на персонал по извънтрудови правоотношения  със  100 лв. 

1.2. Увеличение на § 02-09 Други плащания и взнаграждения  с  900 лв. 

 

2. Намаление на § 10-30 Текщ ремонт  с  1500 лв. 

2.1. Увеличение на § 10-20 Външни услуги  с 1500 лв. 

 

 

2.2. Заповед № 1023-1063 / 23.06.2016 г. на директора на ОУ „Проф. Иван Батаклиев” 

 
1. Намаление на §01-01 Заплати и взнаграждения на персонал нает по трудови правоотношения с 1500 лв.  

1.1. Увеличение на § 02-05 Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения  с  1500 лв. 

 

        2. Намаление на § 10-16 Разходи за вода, горива, ел. енергия  с  3000 лв. 

         2.1. Увеличение на § 10-15 Материали  с 500 лв. 

         2.2. Увеличение на § 10-20 Външни услуги  с 2500 лв. 

        3. Намаление на § 10-52 Краткосрочни командировки в чужбина с 50 лв. 

         3.1. Увеличение на § 10-62 Разходи за застраховки   с 50 лв. 

 

 

2.3. Заповед № 11179-12 / 27.09.2016 г. на директора на ОУ „Проф. Иван Батаклиев” 
1. Намаление на §10-30  Текущ ремонт с 4800 лв.  

 

1.1. Увеличение на § 10-15 Материали  със 750 лв. 

1.2. Увеличение на § 10-20 Външни услуги  с 3100 лв. 

1.3. Увеличение на § 10-51 Разходи за командировки в страната с 350 лв. 

1.4. Увеличение на § 10-52 Разходи за командировки в чужбина с 600 лв. 

 

Неразплатени разходи и просрочени вземания и задължения:  Няма 

 

 

Гл. счетоводител:                                                                                    Директор: 

       Мария Арнаудова                                                                                  Даниела Кемчева 


